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materiais concretos; Etnomatemática. 

CHEFE DE DEPARTAMENTO: Lenilson Sergio 
Candido 

COMPONENTE 
CURRICULAR: Tópicos 
de Educação Matemática 

CÓDIGO: M17 

PROFESSORA: Eliana Alves Pereira Leite 

ANO: 2019 SEMESTRE: 1 

TURMA: 4º período CRÉDITOS: 4 

CARGA HORÁRIA: 80h 

TEÓRICA: 70h                  PRÁTICA: 10h  

OBJETIVOS 

Proporcionar um referencial teórico sobre a Educação Matemática, enquanto área de 
conhecimento, situando o seu objeto de estudo e contexto histórico de seu surgimento no cenário 
internacional e nacional; Caracterizar as diferentes tendências de pesquisa e as principais 
tendências pedagógicas da Educação Matemática, a fim de fornecer subsídios para a pesquisa e 
para a prática em sala de aula sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidade I – Educação Matemática: breve histórico no Brasil e no mundo  
O campo de estudo da Educação Matemática; O surgimento da Educação Matemática no cenário 
internacional e nacional; Principais movimentos mundiais que influenciaram a instituição da 
Educação Matemática no Brasil; A Educação Matemática enquanto campo de pesquisa e como 
prática pedagógica; Principais periódicos e grupos de pesquisas em Educação Matemática; 
Tendências de pesquisa e pedagógicas (ou metodológicas) em Educação Matemática. 
Unidade II - Resolução de Problemas de Matemática  
Breve histórico da resolução de problemas no âmbito internacional e nacional; A resolução de 
problemas enquanto tendência de pesquisa; A resolução de problemas enquanto metodologia no 
ensino-aprendizagem da Matemática; Considerações teóricas acerca do que é resolução de 
problemas; A diferença entre exercícios e problemas; Tipos de problemas; Apresentação de 
situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas possibilidades de como 
trabalhar com a resolução de problemas em sala de aula. 
Unidade III – Modelagem Matemática  
Breve histórico da Modelagem Matemática no âmbito internacional e nacional; Aspectos teóricos 
sobre a Modelagem Matemática na Educação Matemática; Diferentes tipos e aplicações de 
Modelagem Matemática; A Modelagem Matemática como estratégia metodológica no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática; Apresentação de situações (episódios) de ensino em que 
são evidenciadas algumas possibilidades de como trabalhar com a Modelagem Matemática em 
sala de aula. Enfoque de Questões ambientais em atividade de Modelagem Matemática. 
Unidade IV – História da Matemática  
A História da Matemática enquanto tendência de pesquisa; Breve histórico da utilização da 
História da Matemática enquanto estratégia metodológica; A História da Matemática como 
alternativa didático-metodológica no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; 
Apresentação de situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas 
possibilidades de como trabalhar com a História da Matemática no contexto da sala de aula. 
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Unidade V – Jogos e o uso de materiais concretos  
Diferenças e características entre jogos e materiais concretos; Considerações teóricas sobre as 
contribuições da utilização de jogos e de materiais concretos no processo de ensino-
aprendizagem da Matemática; Orientações sobre o quê, como e quando trabalhar jogos e 
materiais concretos; Diferentes tipos de jogos e materiais concretos: tangram, material dourado, 
geoplano, material cuisinaire, entre outros; Apresentação de situações (episódios) de ensino em 
que são evidenciadas algumas possibilidades de como trabalhar com jogos e materiais concretos 
em sala de aula. 
Unidade VI – Etnomatemática  
Considerações teóricas sobre o que é Etnomatemática; Breve histórico da Etnomatemática no 
âmbito nacional e internacional; A Etnomatemática enquanto programa de pesquisa; A 
Etnomatemática na sala de aula e suas potencialidades no processo de ensino-aprendizagem da 
Matemática; Situações (episódios) de ensino em que são evidenciadas algumas possibilidades de 
como trabalhar com a Etnomatemática. Enfoque do Tema de pluralidade cultural no contexto da 
Etnomatemática. 

METODOLOGIA 

Recorrer-se-á ao método expositivo, utilizando-se data show, vídeos, cartolina, quadro branco e 
pincel, assim como também serão utilizados métodos de elaboração conjunta e de trabalho em 
grupo. Os estudos a respeito de cada tópico da Educação Matemática serão propiciados tanto em 
uma perspectiva teórica quanto prática. Na perspectiva teórica se oportunizará debates e diálogos 
subsidiados por leituras de artigos e/ou livros que abordam a respeito dos conteúdos deste 
componente curricular. No que diz respeito às atividades de natureza prática, serão propiciados: 
episódios de ensino, seminários, produção de materiais pedagógicos e práticas desenvolvidas no 
laboratório didático. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação dar-se-á por meio de instrumentos quantitativos e qualitativos, obedecendo os 
seguintes critérios: Participação e desenvolvimento das atividades propostas: análise de episódios 
de ensino, realização de seminários, produção de materiais pedagógicos e práticas desenvolvidas 
no laboratório didático. Prova escrita individual, presencial e obrigatória. 
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